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सकेगाड गाउँपालिका 
गाउँकायुपालिकाको कायुिाय 

सकेगाड हुम्िा 
 



गाउँसभाका उपाध्यक्ष ज्यू, 
सम्पूर्ु गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु 

सभाका सर्िब ज्यू तथा सवै राष्ट्रसवेक कमिुारीहरु 

सिारकमी तथा पत्राकार ज्यूहरु  

अन्य उपस्स्थत महानुभाव तथा सुरक्षाकमी सार्थहरु 

 

यस सकेगाड गाउँपालिकाको आर्थुक बर्ु २०७९।८० को िार्ग सकेगाड 
गाउँपालिकाको नीतत तथा कायुक्रम गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैलसयतमा यस 
गररमामय सभामा प्रस्तुत गनु पाउँदा अत्यन्तै गौरवास्न्वत भएको छु ।हामीिे यस 
सम्मानीत गाउँसभामा हाम्रो कायुकािको पहहिो वार्र्ुक नीतत तथा कायुक्रम प्रस्तुत 
गने सुअवसर पाएका छौ ।  

यसै क्रममा,नेपािमा संघीय िोकतास्न्तक गर्तन्त्र नेपाि स्थापना पतछ गहठत 
दोस्रो स्थानीय सरकारका रुपमा हामी सवै जनप्रतततनर्िज्यूहरुिाइ आफ्नो अमुल्य 
जनमत हदइ  तनवाुर्ित गराउनु हुन ेसम्पूर् ुमतदाता , गाउँपालिका तनबासी आमा 
बुवा,हददीबहहनी तथा दाजुभाइिाइ हाहदुक िन्यवाद ज्ञापन गनु िाहन्छु । 
नेपािी जनताको त्याग र  बलिदानीपूर्ु आन्दोिनहरुको उपिस्धि स्वरुप प्राप्त 
सर्विानसभfद्िारा तनलमुत नेपािको सरं्विानिे तीन तहका सरकारको व्यवस्था 
गरी शासकीय सत्तािाइ जनताको घरदैिोमा पुप्याएको छ । नेपािको सतंघय 
िोकतास्न्तक गर्तन्त्र सावुभौम जनताको अर्िकार जनतािाइ नै प्रदान गरी 
उनीहरुको शासकीय प्रबन्ि स्वयंमबाट नै गराइने शासकीय पद्िती हो । अर्िकार 
सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्थािे प्रत्येक नागररकिाइ शासन प्रर्ािीमा 
प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन पाउने अर्िकार सुतनस्चित गरेको छ । 
यस अवसरमा नेपािमा प्रजातन्त्र ,बहुदिीय व्यवस्था र सङघीय िोकतास्न्तक 
गर्तन्त्र प्रास्प्तका िार्ग र्वलभन्न कािखण्डमा भएका आन्दोिनहरुमा जीवन 



उत्सगु गनुहुने सम्पूर्ु ज्ञात अज्ञात अमर शहीदहरुप्रतत भावपूर्ु हाहदुक श्रद्िाञ्जिी 
अपुर् गदुछु ।साथै र्वलभन्न आन्दोिनका क्रममा घाइते तथा वेपत्ता नागररकहरुप्रतत 
उच्ि सम्मान गदुछु । 
म गाउँपालिकावासी प्रतत पूर्ु वफादार रही सत्य तनष्ट्ठापूवुक  गाउँपालिकािाई 
समदृ्ि र सुखख गराउनुको साथै नागरीकहरुको लशक्षा ,स्वास््य,रोजगार जीवन 
स्तरमा सुिार गरी सहज जीवन यापन गनु पाउनु पने अर्िकारको सुतनस्चित गदै 
गाउँपालिका वालसको अमुल्य मतदानवाट प्राप्त स्जम्वेवारी प्रतत म सिैँ सिेत छु।  
अगामी ५ वर्ु लभत्र समदृ्ि र नमुना गाउँपालिका बनाउने दृस्ष्ट्टकोर् यस 
गाउँपालिकाको रहेको छ भन ेआन्तरीक आम्दानीिाई सवि बनाउदै प्राप्त श्रोत र 
सािनको अर्िकतम सदपुयोगका माध्यमबाट गाउँपालिकाको समग्र पक्षको र्वकास 
गने प्रततवद्िता पेश गनु िाहन्छु । 
यस गाउँपालिकामा शास्न्त,र्वकास,समदृ्र्ि र शुशासन कायम गरी नागररकको 
स्जवनस्तरमा गुर्ात्मक सुिार ल्याउन यातायात,संिार,कृर्ी,पशु,पयुटन,वन र 
पूवाुिार,सकेगाड गाउँपालिकाको र्वकासको आिार" भन्ने अलभयानिाइ आत्मसात 
गरी अतघ बहिरहनेछौँ भने " लशक्षा स्वास््य,उद्यमलशिता र रोजगार,सकेगाड 
गाउँपालिकाको र्वकास र समदृ्र्िको आिार" भन्ने मुि अलभयानका साथ देहाय 
बमोजीमका नीततहरु यस गरीमामय गाउँसभा समक्ष पेश गनु गईरहेको छु। 
गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार आएपचिात जनताहरुमा र्वकासका अपेक्षा िेरै छन ्। 
तर सवै र्वकास तथा अपेक्षा एकै पटक पुरा गनु भन े असम्भव हुन्छ।यसथु 
आवचयकता प्राथमीकता,सम्भाव्यता ,और्ित्यताका साथसाथै बजेटको सीलमतताका 
र्विबाट र्वकासको बाटो पहहल्याउने मुि उदेचयिे मैिे नीतत तथा कायुक्रम प्रस्तुत 
गरेको छु । 
गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु 



 सकेगाड गाउँपालिकाको भूगोि र यहाँका आदारर्ीय जनसमुदायिाइु केन्रमा राखी 
आ.व. २०७९/०८० को नीतत तथा कायकु्रम पेश गन ु िाहन्छु । सकेगाड 
गाउँपालिकाको पहहिो प्राथलमकता लशक्षा¸ स्वास््य¸उद्यमशीिता,यातायात र 
स्वरोजगार रहेको छ । यसका िार्ग पवूाुिार र्वकास¸ सामास्जक र्वकास¸ कृर्र्–पशु-
वन–जि तथा खानीजन्य उत्पादन र उद्योग¸ पयुटन र वातावरर्¸ र्वज्ञान प्रर्वर्ि 
र नव–प्रवतुन¸ डडस्जटि सकेगाड र सुशासनमा जोड हदएको छु ।  

 अव म यस गररमामय गाउँसभामा के्षत्रगत रुपमा नीतत तथा कायुक्रम प्रस्तुत गनु 
िाहन्छु । 

क)आर्थुक र्वकास 

१) कृर्र् तथा पशुपािन तनततिः 
1. गाउँपालिका लभत्रका ककसानहरुको स्जवनस्तर सुिार गनुको िार्ग एक गाउँ एक 

उत्पादन कायुक्रम िागु गररनेछ । 
2. कृर्र्को आिुतनकीकरर्,यास्न्त्रकरर्,प्रशोर्िकरर् व्यवसायीकरर् र वजारीकरर् 

गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बदृ्र्िमा जोड हदइने छ । 
3. पशुपािनिाइु प्रोत्साहन हददै हरेक गोठिाइु मि कारखानाको रुपमा उपयोग गरी 

जैर्वक मिको व्यवस्था गररने छ ।  

4. रैथाने बािी संरक्षर् गनु गाउँ गाउँका कृर्र् सहकारीिाइु बबउ बैंक संकिन तथा 
बबक्री केन्रको रुपमा र्वकास गररनेछ । 

5. ककसानहरुिाइ ुसम्बस्न्ित वडा कायाुिय माफुत आिुतनक बबउ र्वजन उपिधि 
गराइनेछ । 

6. परम्परागत कृर्र्बाट आिुतनकता ततर िान कृर्र् वािी तथा फिफुि पकेट 
के्षत्रहरु तनिाुरर् गरर र्वकास गररनेछ । माटो सुहाउँदो खेतीका िार्ग तुम्िमा 
िान¸केरा¸ कपास¸ जैरमा कपास¸ ओखर¸ ररप–उनापानीमा स्याउ¸ लसमी¸ आिु¸ 
ओखर¸ भेडाबाख्रा¸ बराइ–छ्यागीमा र्िनु¸ कोदो¸ कागुनी¸ भेडाबाख्रा तथा 



जुमापािन¸ साँया–दलु्िी–मुन्डीमा िान¸ बदाम¸ सुसाुनी¸ कपास¸ भैसी¸ माछा¸ 
गोठीमा मकै¸ माछा¸ भुवा–कल्िासमा स्याउ¸ ओखर¸ भेडापािन–जुमापािन¸ 
रोडडकोट–पानीमुि–भीमनगरमा िान¸ जौ¸ आिु¸ भडेाबाख्रा–जुमापािन र रादेउ–
फुिामा फापर¸ जौ उवा¸ लसमी¸ मास्याु¸ आिु¸ ओखर र स्याउ¸ भडेाबाख्रा तथा 
जुमापािन पकेट के्षत्र घोर्र्ा गरर उत्पादन पहहिान गाउँ बनाइनछे । 

7. ककसानहरुको कामको बोझ घटाउन संघ ,प्रदेश र अन्य दात ृतनकायसँग समन्वय 
गरी जोत्निाइु हाते ट्याक्टर¸ खिो िुट्निाइु थे्रसर¸ ओखर– खमु–िुिी फोड्न े
तथा तेि पेल्ने मलेसन¸ सोिार ड्रायर¸ ऊन र कपास कात्ने िखाु¸ आिुतनक 
घट्ट जस्ता उपकरर् उपिधि गराउने व्यवस्था लमिाइने छ । 

8. एक घर एक फिफुि बगैिा बनाउने अलभयान ििाइनछे । यसका िार्ग 
सबैखािे वन तथा बाझँो जमीन उपयोगमा ल्याइनेछ ।  

9. उत्पाहदत खाद्यान्नको ग्रेडडङ¸ िवेलिङ र बजारीकरर्का िार्ग हरेक गाउँमा 
रहेका कृर्र् सहकारीिाइु संकिन तथा र्वक्री केन्रको रुपमा र्वकास गररनेछ  

10. सामुहीक व्यवसाहीक कृर्र्को माध्यमबाट तनयाुतमुिक उत्पादनम बदृ्िी गरर 
स्वरोजगार श्रजृना गररने छ । 

11. प्रत्येक वडाहरुमा ग्रामीर् कृर्ी सडकहरुको तनमाुर् गरी कृर्र्का िार्ग 
आवचयक पवूाुिारहरुको र्वकास गररने छ । 

12. परम्परागत मौलिक ज्ञानयुक्त कृर्ीबािीिाई आिुतनक प्रर्वर्िको 
अनुसरर्,सीिाइ सुर्विाको वदृ्र्ि, नयाँ र उन्नत बािीको अनुसन्िान तथा 
र्वकास गरीनेछ । । 

13. उन्नत जातका तरकारीको वीउ उत्पादन र  त्यसको बजारीकरर्को प्रयोगिाइ 
प्रोत्साहन गररने छ भने फिफुिका र्वरुवाहरु र्वतरर् गररनेछ । 



14. कृर्कहरुको उत्पादनिे उर्ित मुल्य पाउनको िार्ग वजार व्यवस्थापन गररन े
छ । 

15. नेपाि सरकारको प्रिानमन्त्री कृर्ी आिुनीकरर् कायुक्रमिाइ व्यवस्स्थत र 
पररमास्जुत गदै िर्गने छ । 

16. गाउँपालिका वासी ककसानहरुिाइ कृर्ी कायुमा प्रोत्साहन गनुको िार्ग 
आवचयक कायरु्वर्ि तनमारु् गरी ककसानिाइ प्रोत्साहन भत्ता उपिधि गररनेछ । 

17. पशुपािन धयवसायिाई पबद्ुिन गनुका िार्ग उन्नत जातका पाठापाठी 
र्वतरर् गररनेछ भने पशु स्वास््य लशर्वर िगायतका कायुक्रम सञ्िािन गररन े
छ । 

18. पशुपक्षींमा िाग्ने रोगहरुको जानकारी गराइ खोप र उपिार प्रदान गररने छ 
भने तनशुल्क और्िी ,पश ुबन्ध्याकरर् सेवा र पशु बस्तुिाइ आवचयक पौस्ष्ट्टक 
तत्व पुततकुा िार्ग र्वभन्न योजना र कायुक्रम सञ्िािन गररने छ । 

19. ग्रामीर् के्षत्रमा उत्पाहदत दिुिाइ शहरी के्षत्रमा पुप्याइ दगु्ि व्यवसायीिाइ 
ग्रामीर् के्षत्रमा गररवी तनवारर् गनु प्रमुख आिारको रुपमा र्वकलसत गदै िर्गने 
छ । 

20. यस सकेगाड गाउँपालिका के्षत्र लभत्र कृर्कको िार्ग गाउँपालिका र कृर्कको 
योगदानको आिारमा ककसान कल्यार् कोर् स्थापना गररने छ  

 २) अथु,उद्योग र व्यापार  नीततिः 
1. र्वलभन्न र्वर्यगत के्षत्रहरुका िार्ग आवचयकताका आिारमा 

गाउँपालिकास्तर एकीकृत सीप र्वकास कायुक्रम सञ्िािन गररने छ । 
2. गाउँस्तरमा उत्पादीत वस्तुहरुको बजारीकरर्को िार्ग गाउँपालिकामा 

एक कोशेिी घर स्थापन गररने छ । 



3. स्थानीय लशल्पीहरुको सीप उपयोग तथा र्वकासका िार्ग पोत्साहन 
गने नीतत लिइने छ । 

4. साना मझौिा तथा सवेामुिक उद्योगहरुको प्रश्रय तथा प्रोत्साहनको 
िार्ग गाउँपालिकािे िागत साझेदारीको नीततको अविधवन गररने छ । 

5. युवाहरुको नर्वन सोि तथा प्रर्वर्ि प्रततको आकर्ुर्िाई ध्यानमा राखी 
सकेगाड गाउँपालिकामा एक सकेगाड हव को स्थापन गररनेछ । 

6. घरेिु तथा साना उद्योग र परम्परागत उद्योगिाइ प्रोत्साहन गररन े
छ । 

7. अथुतन्त्रमा सरकारको तनयन्त्रर्ात्मक भलूमकािाइ प्रततस्थापन गरी 
प्रततस्पिाुत्मक बातावरर्को लसजुना गरी नीस्ज के्षत्रको नेततृ्वमा 
अथुव्यवस्था सञ्िािन गनुको िार्ग खुिा उदारमुखी अथु नीतत िागु 
गररने छ । 

8. सकेगाड गाउँपालिकमा उद्योग र व्यापार गनुको िार्ग इच्छुक 
फमु,सहकारी,कम्पनी ,उद्यमी व्यपारीहरुिाइ िगानीको िार्ग उर्ित 
वातावरर् लसजुना गरी उनीहरुको व्यवसायमा उर्ित कर छुटको तनतत 
लिइनेछ ।  

9. तनस्ज,सहकारी,सावजुातनक के्षत्रको सहभागी र  र्वदेशी िगानीिाई 
प्रोत्साहन गररने छ । 

10. सकेगाड गाउँपालिकाको अथुतन्त्रको र्वकासका िार्ग स्वदेशी 
िागानीिाइ प्राथलमकता हदइनेछ । 

३)सहकारी र पयुटन  

1. पुजीीँको अभावमा कृर्र् के्षत्र माफुत उद्यमशीि हुन नसकेका 
युवाहरुिाइ स्थानीय कृर्र् सहकारी संस्थाहरुको पुजी पररिािन गरी  



सहुलियत दरमा ऋर् उपिधि गराउनको िार्ग गाउँपालिका जमानी 
वस्ने नीततको अविम्वन गररने छ । 
 

2. न्युन पुजी भएका मातनसहरुको पुँजी संकिन,ग्रामीर् पुजी पररिािन र 
स्वरोगार लसजुनाको िार्ग सहकारी तनततको तजुुमा गररनेछ । 

3. गाउँपालिका के्षत्रलभत्र सहकारी संघ संस्थाहरुको स्थापनाको िार्ग 
आवचयकता बाताबरर्को लसजुना गररनेछ भने स्थापना भइसकेका 
सहकारी संघ संस्थाहरुको तनयमनिाइ थप व्यवस्स्थत गररनेछ । 

4. आर्थुक समदृ्र्िमा पयुटन भन्ने मुि नारािाइ आत्मसाथ गरी पयुटन 
प्रबद्ुिनको माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्न पयुटन 
पूवाुिारको संरक्षर् सम्वद्ुिन र र्वस्तारमा जोड हदने नीतत लिइन ेछ 
। 

5. पयुटकीय महत्वका मेथा¸ तल्छरी¸ पोग्री¸ थुम¸ शेरी लभट्टा¸ न्यारी¸ 
तछन्ट्या िुङ्गा देवी¸ दधु्या दह¸ नाप्ल्या थाप्ल्या¸ देवी ज्वानाु¸ 
उनापानी तातोपानी¸ मालिका¸ मुन्या िेख र पुरातास्त्वक महत्वका 
महादेउ¸भवानी,मस्ठा हहल्सा¸ सकी िगायत बाहै्र देउका मारुहरुिाइ ु
पयुटकीय स्थिको रुपमा र्वकास गररने छ । 

6. पयुटन पूबाुिारहरुको र्वस्तार गरी पयुटन प्रबदु्िनका िार्ग सरु्विा 
सम्पन्न होटि ररसोटु रेस्टूरेन्ट र सवारी सािनको र्वस्तार गररनेछ। 

7. आन्तरीक पयुटन प्रवद्ुिन गनु बबशेर् कायुमुिुक योजना बनाइ 
कायाुन्वयन गररनेछ । 

8. सवै वडालभत्र पयाुपयुटनमा िासो राख्ने घरदरुी छनौट गरी घरवास 
कायुक्रम होम्स्टे (HOME SYAY) सन्िािन गररनेछ । 



9. वडाका यवुाहरुिाइ trekking guide सम्बन्िी तालिमको व्यस्था 
गररनेछ । 

10. हरेक गाउँका नायक थारा र बाराको लशष्ट्टािार व्यवस्थापन गने 
व्यवस्था लमिाइएको छ ।  

11.  भुव्र्या िाग्नादेखख मारघोर¸िौिापानी हँुदै पोग्रीसम्म कस्तुरी 
नावर पदमागु बनाइनेछ । यसका साथै रास्ष्ट्रय प्रकृतत संरक्षर् 
कोर्सँग सहकाय ुगरी यस ैके्षत्रमा कस्तुरी पािनबारे अध्ययन गररनेछ 
।  

12.  आन्तररक पयुटन प्रवद्ुिन गनु स्थानीय र्वद्याथीिाइ ुपयुटन 
तालिम प्रदान गररनेछ ।  

13. िेकबराइ भुव्रे मारगोर देवी पद मागु , उनापानी र ररपबाट 
मालिका हँुदै रानीसैन र सैपाि पदमागु तनमारु् गररनेछ । 

14.  रादेउ र फुिाको महादेउलसग¸ तछन्ट्या िुङ्गा र थुममा गरी बत्र–
देवी गुम्बा तनमाुर् गररनेछ ।  

15.  कल्िाँस र फुिादेखख पोग्री खकु पुग्ने पदमागु तनमाुर् गररनेछ 
।  

16.  प्रदेशसँग समन्वय गरी जैरदेखख मेथासम्म पदमागु तनमाुर् 
गररनेछ । 

17.  बागदिुा हँुदै तल्छरीसम्म पदमागु र छहरा दृचयाविोकन गन ु
प्रततक्षािय तनमाुर् गररनेछ । 

18.  तनजी के्षत्रसँगको सहकायमुा कर्ाुिी नदीमा पयुटन प्रवद्ुिन 
गनु जियात्राका िार्ग ररपको धयुबारादेखख  सल्िीसल्िा हँुदै तुम्िसम्म 
RAFTING  सञ्िािन गररनेछ । 



४) श्रम तथा रोजगार  

1. श्रम सम्बन्िका र्वर्यमा खुल्िा उदार र बजारमुखी अविारर्ाको 
अविम्बन गररनेछ । 

2. सवैिे काम गन ुअवस्था सुतनस्चित गदै सामास्जक आर्थुक शस्क्तका 
रुपमा श्रमशस्क्तिाइ दक्ष र व्यवसातयक बनाउने र गाउँपालिकामा न ै
रोजगारी अलभबदृ्र्ि गने । 

3. वेरोजगार यवुाहरुिाइ रोजगारीको िार्ग तत्काि उपयुक्त नीततको 
तजुुमा गररनेछ । 

4. पालिकालभत्र रहेका सबै वडाको बेरोजगार जनशस्क्तको त्याङ्क 
अद्याविी गरी उनीहरुको िार्ग स्व–रोजगारीको कायुक्रम ल्याइनेछ । 

५) गररब, गररबी तनवारर् र िघुउद्यम तथा उद्योग नीतत 

1. गररब घर पररवार पहहिान तथा पररिय पत्र र्वतरर्को िार्ग 
संतघय सरकारसँगको साझेदाररमा सञ्िािन गररनेछ । 

2. गररबी तनवारर्का िार्ग उद्यम र्वकास कायुक्रम अन्तरगत 
उद्यमीको स्तरउन्नती आिारमा पुनजाुजगी,र एडभान्स र्वकास 
तालिम कायकु्रम सञ्ििान गररनेछ। 

3. गरीर्व तनवारर्का िार्ग गररबसँग र्वचवचवर कायकु्रमिाइ 
व्यवस्स्थत गररनेछ । 

4. तनजी के्षत्रसँगको साझेदारीमा पालिकाको उपयुक्त ठाउँमा 
सम्भार्वत उद्योगहरु स्थापना गनु पहि गररनेछ ।  

5.  संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरी सकेगाड गाउँपालिकामा उपिधि 
हुने जडडबुटीको उत्पादन¸ संरक्षर् र प्रशोिनका िार्ग जडडबुटी 



सङ्किन तथा प्रशोिन केन्र भदाल्या¸ ररपगाड र सकेगाडमा 
तनमाुर् गररने छ । 

6.  संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरी जडडबुटीजन्य¸ पानीजन्य र 
खानीजन्य उद्योगको संभाव्यता अध्ययन गररनेछ ।  

7.  तनजी के्षत्रसँगको साझेदारीमा देवर मावुि उद्योगका िार्ग 
वातावरर्ीय अध्ययन गरी सञ्िािनमा ल्याउन पहि गररनेछ।  

  ख) सामास्जक र्वकास 

 १) स्वास्थ तथा आयुवेद 

 

1. पालिकाबासीिाइु स्वस्थ नागररक बनाउने अलभयान सञ्िािन 
गरी सापके्षक्षत आयु विाउने र सोका िार्ग आवचयक स्वास््य 
पूवाुिार र जनशस्क्तको व्यवस्था लमिाइने छ।   

2. गाउँपालिकालभत्र रहेका स्वास््य संस्थाहरुको भौततक पूवाुिारको 
र्वकास गरी आवचयक उपकरर्को व्यवस्था गररनेछ । 

3.  गाउँपालिका लभत्रका सबै नागररकको स्वास््य र्वमा गन े
व्यवस्था गररने छ । 

4.  गाउँपालिका लभत्रका सबै नागररकिाइु पुरै स्वास््य जाँि गने 
गरी र्वलभन्न लशर्वरहरु सञ्िािन गररनेछ ।   

5.  बहुके्षत्रीय पोर्र्बाट सुत्केरी र बाि सुरक्षाका िार्ग सुत्केरी 
उपहार कायकु्रम सञ्िािन गररनेछ । 

6.  सबै गाउँ स्वस्थ राख्न िपी र िुिो सफाइ सुिार अलभयान 
सञ्िािन गररनेछ ।  साथै सकेगाड बजारमा सावुजतनक 
शौिाियको व्यवस्था गररनेछ । 



7.  सबै वडाका बस्तीहरुमा एक घर–एक िारा तनमाुर् गररनेछ । 
साथै सबै घरमा जुठेल्नो व्यवस्थापन गनु िगाइने छ ।   

8.  महदरा¸ सुतीजन्य पदाथु¸ िागु और्ि र पतु्र खानाको र्वक्री 
र्वतरर्िाइु तनयस्न्त्रत गररनेछ । सावुजतनक स्थानमा सुल्पा 
तथा िुरोट खाना मनाही गने र सोको िार्ग सेवन के्षत्र तोककनछे 
।     

९.आिारभुत एवं गुर्स्तरीय स्वास््य सेवामा गाउँपालिका वासीको 
पहँुििाइ सतुनस्चित गनुुका साथै राज्यवाट आिारभुत स्वास््य सेवा 
तनशुल्क  प्राप्त गने हकिाइ सुतनस्चित गररनेछ । 

१०.सकेगाड गाउँपालिकामा तनमाुर्र्िन रहेका  १५ शैया अस्पताििाइ 
तछटै तनमाुर् सम्पन्न गरी सुिारु गररनेछ। 

११.पालिका स्तरीय एक स्वास््य प्रयोगशािाको स्थापना गररनेछ । 
१२.प्रत्येक वडामा क्रमश स्वास््य पूवाुिार र्वकास गदै िर्गने छ । 

१३.समुदायीक स्वास््य इकाइ केन्रिाइ भौततक पूवाुिार सम्पन्न 
बनाइनेछ । 
१४.महहिा तथा बािबालिका ,गरीव ,लसमान्तकृत तथा सेवा उपभोगको 
दृस्ष्ट्टिे पतछ परेका नागररकको पहहिान गरी आिारभुत स्वास््य सेवाको 
र्वकास गरी उपभोग गदाु आइपने सामास्जक,साँस्कृततक ,भौगोलिक तथा 
आर्थुक कहठनाइहरुिाई कम गरी सम्पूर्ु पालिकावासीहरुमा सवेाको पहँुि 
र उपभोगमा बदृ्र्ि गररनेछ । 

१५.स्वास््य संस्थामा सुत्केरी हुने दर बिाइ मात ृ तथा नवलशश ु
स्वास््य र पोर्र् स्स्थतीमा सुिार ल्याउन स्वास््य संस्थामा सतु्केरी 



गराउन आउने आमाहरुिाइ थप प्रोत्साहन वापत यातायात भत्ताको 
व्यवस्था गररनेछ । 

१६.यस गाउँपालिका लभत्र रहेका जेष्ट्ठ नागररक घरदैिो उपिार अलभयान      
कायुक्रमिाइ तनरन्तरता हदइनेछ । 

१७.गाउँपालिकामा िागु भएको नेपाि सरकारको स्वास््य र्वमा 
कायुक्रममा सबै जनताको पहुि हुने वातावरर्को लसजुना गररनेछ । 
१८.गाउँपालिका वासी को स्वास््य सुरक्षासगँ प्रत्येक्षरुपमा सरोकार 
राख्ने दैतनक उपभोग्य बस्तुहरुको गाउँपालिका लभत्र आपूतत ु र्वकक्र 
र्वतरर् तथा गुर्स्तरको उर्ित तनयन्त्रर् तथा अनुगमनको व्यस्वस्था 
लमिाइनछे ।  

१९.गाउँपालिकावासी हरुको स्वास््य अवस्थािाइ ध्यानमा राखी 
िौमालसक रुपमा स्वास््य लशर्वर सन्िािन गररनेछ । 
१९) खाद्य बािीमा िाग्ने िुसी रोगको अध्ययनको िार्ग थप पहि 
गररनेछ। 
२०.आयुवेद सेवा प्रतत मातनसको आकर्कु बिाउन सिेतनामुिक 
कायुक्रमिाइ तनरन्तरता गररनेछ ।  

  २) लशक्षा नीततिः 
1. आिारभुत तहको लशक्षािाइ सुदृिीकरर् गदै कक्षा १२ सम्मको 

तनशुल्क लशक्षामा सम्परू्ु बािबालिकाहरुको पहँुि सुतनस्चितािाइ 
तनरन्तरता हदइनेछ । 

2. लशक्षा भर्वष्ट्य सँग जोडडएको र्वर्य भएकाि ेसकेगाड गाउँपालिकाको 
शैक्षक्षक जनशस्क्तको प्रके्षपर् गरी गुर्स्तरीय लशक्षाको व्यवस्था 
लमिाइने छ ।    



३.शतप्रततशत र्वद्याथी र्वद्यािय भना ु अलभयान सफि बनाउन 
र्वद्यािय        हदवा खाजा कायुक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्िािन 
गररनेछ । 

४.गुर्स्तरीय पठन पाठनका िार्ग र्वद्याथीको अनुपातमा लशक्षकको 
दरबन्दी लमिान गररनेछ र अपुग जनशस्क्त पुतत ु गनु कर्ाुिी 
स्वयम सेवक कायुक्रमबाट पतुत ुगनु पहि गररनेछ ।  

५.नमुना र्वद्याियका रुपमा हहमज्योतत मार्व सकेगाडको स्तरोन्नतत 
गरर नेछ भने प्रार्वर्िक शीक्षा संकाय अन्तगुत भेटरीनरी कृर्ी 
र्विािाइ व्यवस्स्थत गदै िर्गनेछ । 

 

६.कर्ाुिी प्रदेश सरकारबाट हहमािी आवासीय र्वद्याियको रुपमा 
लसमािीमा तनमाुर्ार्िन कोट मार्व रोडडकोटको काम सम्पन्न गरी 
पठनपाठन शुरु गररनेछ । 

७.आवचयकताको आिारमा पालिका लभत्रका सम्पुर्ु र्वद्याियहरुको 
स्जर्ोद्िार भवन पुनुतनमाुर् गररनेछ । 
८.सबै र्वद्याियिाइु डडस्जटि पिाइ शुरु गनु वाइुफाइको व्यवस्था 
गररनेछ । 

९.शैक्षक्षक सुिार कायुयोजना तनमाुर् गनुुका साथै स्थानीय पाठ्यक्रम 
तय गनु लशक्षार्वदहरु सस्म्मलित पाठ्यक्रम र्वकास सलमतत गठन 
गररनेछ । 

१०.प्रार्वर्िक दक्ष जनशस्क्त तनमाुर्का िार्ग (र्िककत्सा¸ 
इस्न्जतनयररङ्ग¸ कृर्र्¸ भेटनरी¸ सूिना प्रर्वर्ि¸ वन र पयुटन) 



र्वर्यमा पढ्ने स्नातक र्वद्याथीिाइु प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा 
छात्रवतृत उपिधि गररनेछ ।  

११.हरेक र्वद्याियमा पुस्तकाियको व्यवस्था गररनेछ । 

१२.िारै वटा माध्यलमक र्वद्याियमा र्वज्ञान प्रयोगशािा तनमाुर् 
गनुुका साथै र्वज्ञान लशक्षकहरुिाइु तालिमको व्यवस्था गररनेछ।  

➢ १३ .नेपाि सरकारसँग समन्वय गरी सकेगाड गाउँपालिकािाइ पूर् ु
साक्षरता गाउँपालिका बनाउन पहि गररनेछ ।  

१४.प्रारस्म्भक बािर्वकास कक्षा न ैबािर्वकासको लशक्षा र्वकासको जग 
हो भन्नेमुिमन्त्रिाइ मनन गदै प्रारस्म्भक बािबबकास कक्षाहरुिाइ 
समय सापेक्ष श्रोत सािनयुक्त बनाउँदै िर्गनेछ।न्युनतम  पाररश्रमीक  
पाउनबाट बस्न्ित प्रारस्म्भक बािर्वकास सहजकताहुरु तथा 
कमुिारीहरुिाइ समेत प्रोत्साहहत गररने नीतत अविम्वन गररनेछ । 

१५.सकेगाड गाउँपालिकाको बहुमखुख क्याम्पसको भौततक पूवाुिार 
,स्तरउन्नतत र र्वकासमा पहि गररनेछ । 
१६.गाउँपालिका लभत्रका आमावावु नभएका अनाथ र फरक तररकाि े
सक्षम (अपांगता) र्वद्यािय उमेरका बािबालिकाहरुको पहहिान गरी 
शैक्षक्षक सहायताको व्यवस्था गररनेछ । 
१७.सवै सामुदायीक र्वद्याियमा प्रर्वर्िमैत्री,अपाङ्गमैत्री,बािमैत्री 
ककशोरमैत्री , लशक्षा प्रदानको िार्ग उर्ित व्यस्था गररनेछ । 

 १८.हामी सवकैो ईच्छा सवैिाइ तनशुल्क लशक्षा कायुक्रम िागु गररनेछ 
। 

१९.र्वद्याय लशक्षामा नेपाि भार्ाको स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइ िागु 
गररने छ ।यसरी तनमाुर् गने पाठ्यक्रममा गाउँपालिकाको भार्ा 



रहनसहन संस्कृती र सम्पदा िगायत नैततक लशक्षािाइ समेत समेटीन े
छ । 

२०.पालिकाको समदृ्र्ि र र्वकासका िार्ग पररयोजना बैंक तनमाुर् 
गररनेछ । 
२१.गाउँपालिकाको लशक्षािाइ व्यवस्स्थत गनकुो िार्ग गाउँपालिकाि े
स्थानीय  लशक्षा तनयमाविी बनाइ िागु गररनेछ । 
२२. तत्काि दश वर्े गाउँपालिकाको लशक्षा योजना तनमाुर् गरी सो 
अनुरुपको व्यवस्था गररनेछ । 
२३.उच्ि लशक्षा अध्ययनमा गररब तथा जेहेन्दार र्विाथीहरुिाइ 
छात्रबदृ्िी प्रदान गररनेछ । 
२४. राष्ट्रीय मापदण्ड बमोस्जमको लसकाइ उपिधिी पुर् ु गन े
र्वद्याियिाइ मुल्याङकनका आिारमा प्रोत्साहीत गने व्यवस्था 
लमिाइनछे । 

३) यूवा तथा खेिकुद  

1. गाउँपालिकामा स्वास््यका िार्ग खेिकुद राष्ट्रका िार्ग खेिकुद अन्तगुत 
गाँउपालिकामा एक अध्यक्ष कप सन्ििान गररनेछ। 

2. गउँपालिकामा स्तरमा एक सुर्विा सम्पन्न  खेिकुद मैदान तनमाुर् 
गररनेछ । 

3. खेिकुद र्वकासका िार्ग सम्बस्न्ित संघसस्थाहरुसँग सहकायु गररनेछ । 

4. युवाहरुिाइ गाउँमै रोजगारी सजृना गनु र्वकास आयोजनाहरुमा श्रम 
प्रर्वर्ििाइ महत्व हदइने छ । साथै व्यवसायीक रुपमा कृर्र् पेशामा 
िागेका यवुाहरुिाइ प्रोत्साहन गने नीतत अविम्बन गररने छ । 

   ४) ररतीरीवाज तथा साँस्कृततक नीतत 



5. यस गाउँपालिका लभत्र पने परम्परागत िोक सँस्कृतत ररततररवाजको 
संरक्षर् गने तनती लिइनछे। 

6. जैरको दशहरा¸ ररप–उनापानीको भवूो¸ साउनपनुी र माघे संक्रान्ती¸ गोठीको 
गौरा पवु¸ पञ्िमी¸ साँयाको गौरा¸ माघी र भूवो¸ छ्यागीको गौरा¸ बराइको 
भूवो¸ नाम्ल्या थाप्ल्या  मातघसङक्रातत पञ्िमी¸ रोडडकोटको गौरा र 
साउनपुनी¸ रादेउ–फुिाको भूवो¸ सानपुनी¸ पञ्िमी मेिा¸ माघ े संक्रान्ती¸ 
साउने संक्रान्ती¸ दशै¸ भैिोजस्ता िाडपविुाइु संरक्षर् र व्यवस्थापन 
गररनेछ।  

7.  साउन पखूर्ुमा र भूवोिाइ ुसकेगाड गाउँपालिकािे र्वशेर् िाडको मान्यता 
हदनेछ ।यस्तै ठकुरी समुदायको गौरा¸ के्षत्री समुदायको दशहरा¸ थपाल्या 
व्यासी समुदायको हरेिो र िोख्या तथा दलित समुदायका िार्ग 
र्वचवकमाु हदवशका रुपमा र्वचवकमाु पुजाको हदनिाइु समुदायगत िाडको 
रुपमा मान्यता हदइनेछ । 

8. स्थानीय बाजागाजाको संरक्षर् र उनीहरुको पाररश्रलमक तनिाुरर् गररनेछ  

9.  सकेगाड दोभान¸ साक्खानी िगायत आवचयक स्थानमा मसानघाट 
व्यवस्थापन गररनेछ ।  

10. स्थानीय खानपानिाइु व्यवस्थापन गनु सन्तुलित आहार व्यहार 
सिेतना कायुक्रम सञ्िािन गररनेछ ।  

11. समुदायगत पहहिान र संस्कृततको संरक्षर्का िार्ग रादेउ¸ फुिा¸ 
बराइ¸ भुवा कल्िास र कुती गाउँिाइु थपाल्या व्यासी संरक्षर् वडा तथा 
गाउँ घोर्र्ा गररनेछ । 

12. सबै गाउँको भार्ा¸ किा र संस्कृततको संरक्षर्¸ संवद्ुिन र जगना ु
गररनेछ । 



13.  स्थानीय युवाहरुसँग सहकायु गरी िोकर्प्रय देउडा खेििाइ ु
अनुशालसत¸ मयाुहदत र व्यवस्स्थत गन ु हरेक गाउँको उपयुक्त ठाउँमा 
देउडा खेल्ने िौक्या थिो बनाइने छ । 

 

ग) पूर्वाधवर वर्कवस 

१) भवन तनमाुर् नीतत 

 

1. गाउँपालिकामा नक्सा पास गराइ भवन तनमाुर् गने कायुिाइ 
आवचयक तनतत वनाइ कायाुन्वयन गदै िर्गने छ । 

2. पालिकाको हरेक र्वकास योजनाहरु मानव र्वकासमा आिाररत हुनेछ । 
कुनै पतन आयोजना मानव श्रमबाट गररनेछ । तर आयोजनािे 
आवचयकता पुस्ष्ट्ट गरेको आिारमा मेलसनरी औजार प्रयोग गने नीतत 
अस्ख्तयार गररनेछ। 

3. योजना तजुुमा गदाु अध्ययन भएका आयोजना र र्वर्यगत सलमततिे 
समुदाय स्तरमा पुगेर ल्याएको आयोजनािाइ ुप्राथलमकताका आिारमा 
अगाडड बिाइनछे । 

4. सकेगाड गाउँपालिका नमुना गाउँपालिका बनाउन र्वज्ञ सवेा लिएर 
पालिका पाचवर्ित्र¸ प्रथम आवर्िक योजना¸ हदगो र्वकास िक्ष्य 
प्रततवेदन र बत्र–वर्ीय योजनाको रुपमा प्रस्तुत गररने मध्यमकािीन 
खिु संरिना तनमाुर् गररनेछ । 

5. नागरीक सुरक्षक्षत आवास कायकु्रमिाइ व्यवस्स्थत गदै िर्गने छ । 
6. सवै वडा कायुियमा स्वास््य संस्थाहरुका आफ्नै भवन तनमाुर्िाइ 

प्राथलमकता हदइनेछ । 
7. नमुना  वस्तीहरु गाउँस्तरका नमुना सहरहरु तनमाुर् गरी व्यवस्स्थत 

गररने छ । 



२) लसिाइँ नीतत 

१. लसिाइ के्षत्रका साना मझौिा र बहृत लसिाइँ योजनाहरुको वर्गुकरर् 
गरी व्यवस्थापन गने तनतत लिइने छ। 
२. उपयुक्त स्थानमा आकाशे पानी संकिन गरर पोखरी तनमाुर् 
गररनेछ । 
३.लसमेन्ट पोखरी ,थोपा लसिाइ जस्ता प्रर्वर्िको प्रयोग गरी उच्ि 
स्थानमा समेत कृर्र् उत्पादनमा जोड हदइनेछ । 
४. कृर्र् उत्पादन बिाउन संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी 
लसिाँइ¸ मि र र्वउ तथा कृर्र् औजारमा सहयोग गररनेछ । 

५. प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी तुम्ि स्जउिा ,दलु्िी,मुन्डी,गैरी साया 
र रीपमा लिफ्ट लसँिाइको व्यवस्था लमिाइने छ ।  

६. रोडडकोटको शेरा स्जउिा लसँिाइको िार्ग पहि गररनेछ ।  

७. बराइदेखख साँयासम्मको पाखो स्जउिो लसिँाइका िार्ग तल्छरीदेखख 
बराइसम्म लिफ्ट लसँिाइका िार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

८. प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कुती र कल्िाँसदेखख गोठी 
स्जउिासम्मको पाखो स्जउिो लसँिाइका िार्ग पहि गररनेछ ।  

९. जैर र नात्ताको पाखो स्जउिो लसँिाइको िार्ग सम्भाव्ता अध्ययन 
गररनेछ । 

१०. पारी फुिा¸ छ्यागी¸ ररप र उनापानी लसँिाइका कायुक्रमिाइ ु
अगाडड बिाइने छ । 

  ३) सडक नीतत 



1. गाउँपालिका अन्तगुत संिािन हुने ठुिा आयोजनाहरु सन्िािन 
र्वस्ततृ परीयोजना प्रततवेदन तयार गरी सोही आिारमा संिािन 
गररनेछ । 

2. सकेगाड पालिकाको गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेका वाििौर 
दखख र्वउवारा ग्रामीर् सडक ,सकेगाड देखख गैरीसाया डाडासाया हुदै 
वराइ सडक,जैरको भुम्मदेखख जैरगाउँ सम्म ग्रामीर् सडक,भदािी 
देखख कुती भुवा कल्िास सम्म ग्रामीर् सडकहरुिाइ सकेगाड 
गाउँपालिकाको बजेटद्िारा तनमाुर् गररनेछ । अन्य सडक जस्तै 
सकेगाड–मारघोर–खापुुनाथ–लसमकोट सडक¸ पालिका महत्वको 
आयोजनाको रुपमा ररप–उनापानी–गुसा–जैर सडक¸ खच्िा–नाउिी–जैर 
सडक¸ सकेगाड–गैरी साँया हँुदै डाडँा साँया–बराइ–मार्थल्िो छ्यागी–
तघउसी सडक¸  ह्याप्स्या–फुिा–पङ्खा सडक¸ गोप्का–भुव्र्या–रादेउ 
सडक¸ लिप्न्यादेखख ररप मुि हँुदै भुगाड े सडक¸ सल्िा देखख 
र्वउवारा सम्मा पाखे सडक,बाख्रे वारा देखख जरै सडक,वाउिुङगा देखख 
खाडािेख सडक , वराइ देखख रोडडकोट सडक,मुण्डी देखख पानी 
नाउिा हुदै गुसाँ सडक, झापुकुना देखख दलु्िी कुना सम्मा डबि 
रायक सडक ,भदािीदेखख गोठी हँुदै रोडडकोट सडक¸भदािी– कुती–
भुवा कल्िास सडकहरु यस गाउँपालिकाको र्वशेर् पहहिानको 
आयोजनाको रुपमा प्रदेश,सघं अन्य र्वकासको साझेदार हस्तीहरुसँग 
समन्वय गरी तनमाुर् गररनेछ ।  

3. ठुिा आयोजनाहरु संिािनको िार्ग संघ र प्रदेश सरकार सँग 
समन्वय सहअस्स्तत्व र सहकारीिाको लसद्िान्तिाइ पूर्ु परीपािन 
गने तनतत लिइनेछ । 



4. संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरी सकेगाड, लिभ्नन्या सडक पुि तनमाुर् 
गररनेछ ।यस्तै सुकिारा जाने बाटोमा पने गिखोिामा झोिुङ्गे पिु 
,खगाड खोिा,नुन्यापानी खोिामा र गोठीसािुमा पुिहरु तनमाुर्का 
िार्ग पहि गररनेछ । 

5. सकेगाड गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको पञ्िवर्र्ुय योजना तनमाुर् 
गरी कायाुन्वयन गररनेछ । 

6. गाउँपालिकाका प्रत्यके वडाहरुमा ५ वर्ु लभत्रमा नै ग्रामीर् सडक 
पुप्याइनछे र गाउँपालिका स्तरमा एक ररङ रोडको स्थापन गररनेछ 
। 

 ४) उजाु तथा सन्िार नीतत 

1. गाउँपालिका कायाुिय  वडा कायाुियहरु सवै सामुदायीक 
र्वद्याियमा इन्टरनेटको पहँुििाइ व्यवस्स्थत गररननेछ । 

2. व्यस्क्तगत घटनादताु िगाएतका कायुिाइ अनिाइन माफुत गन े
व्यवस्था गररनेछ । 

3. पालिकाको सबै गाउँमा र्वद्युतीकरर् गरी सकेगाड उज्यािो 
कायुक्रम सञ्िािन गररनेछ । संघ र प्रदेशमा समन्वय गरी 
पालिकालभत्र उत्पाहदत र्वद्युतको खपद क्षमता बिाउन उद्योगी 
र व्यवसायीहरुिाइु प्रोत्साहहत गररनेछ । 

4.  वैकस्ल्पक ऊजाु प्रवद्ुिन केन्रसँग समन्वय गरी सकेगाड बजार 
के्षत्रको िोक िोकमा शोिार वत्तीको व्यवस्था गररनेछ । 

5. थोरै घरदरुी भएका र र्वद्युतको िाइन पुप्याउन नसककन े
ठाउँहरुमा बैकस्ल्पक उजा ु जडान गररनेछ ।बजार के्षत्रमा सडक 
वर्त्तको व्यवस्था गररनेछ । 



6. गाउँपालिका लभत्र रहेका ठुिा खोिा नािाहरुबाट जि र्वद्युि 
उत्पादन गने कायाुिाइ प्राथलमकता हदइनेछ । 

7. गाउँपालिका के्षत्र लभत्र र्वद्युत आपुततिुाइ तनयलमत र 
व्यवस्स्थत गनु सम्वस्न्ि तनकायसँग समन्वय गरी आवचयक 
कायु अतघ बिाइनछे । 

8. सबैसँग सबैको पहँुि स्थार्पत गनु छ्यागीको बयाना¸ ररप र 
उनापानीको िेक¸ जैरमा फोरजी (4G)टावर स्थापना गरी सूिना 
तथा सञ्िारको व्यवस्था गररनेछ । 

9.  पालिकाको सूिना तथा सञ्िारका िार्ग एफएम रेडडयो 
सञ्िािन गररनेछ । 

10. तिछडी जिर्विुत आयोजनाको हदगोपनाका िार्ग 
आवचयक नीतत अबिम्वन गररनेछ । 

11. पंखा कोसेिी जिर्वद्युत ममुत सम्भार गररनेछ । 
५) खानेपानी नीतत 

1. अगामी एक वर्ु लभत्र गाउँपालिकाका प्रत्येक घरमा खानेपानीको 
पहँुि सुतनस्चित गनु एक घर एक िाराको तनतत अविम्वन 
गररनेछ । 

2. गाउँपालिका वासीिाइ स्वच्छ तथा शुद्ि खानेपानीको पहँुिाइ 
अगाडड बिाइनछे । 

घ) बन र्वतवबरण तथव वर्पद् व्यस्थवपन 

1. वन तथा वातावरर् जोगाउनको िार्ग सकेगाड गाउँपालिका लभत्र रहेका 
समुदातयक वन ,तनजी वन , सहकारी वनको स्थापना तथा तनयमन 
कायुिाइ व्यवस्स्थत गररनेछ । 



2. यस पालिकामा पाइने बहुमुल्य जडडबुटी सकंिन र उपयुक्त स्थानमा 
प्रशोिन केन्रहरु स्थापना गररने छ । 

3.  स्याउ¸ ओखर¸ खमु¸ िुिी¸ िंटेिो¸ िौठका साथै देवदार¸ बुद्िर्ित्त¸ 
रुराक्ष¸ केशर¸ अिैिीको नसुरी तथा खेतीका िार्ग प्रोत्साहन गररने छ । 

4.  पशुबस्तु र जङ्गिी जनावरका कारर् बािीनािी¸ फिफूि र वन 
जोगाउन स्थानीय नोरािाइु प्रोत्साहन भत्ता उपिधि गराइने छ ।  

5.  जिवायु पररवतुनको असर न्युनीकरर् गनु̧  भू–क्षय रोक्न¸ पयावुरर्ीय 
र्वकास गनु र आर्थुक समुन्नततका िार्ग एक घर १० र्वरुवा रोप्न े
अलभयान सञ्िािन गररनेछ । 

6. गाउँपालिका के्षत्र लभत्र रहेका सावुजातनक जग्जाको पहहिाना गरी सो 
के्षत्रको संरक्षर्,सम्वदु्िन तथा पयाुवरर्ीय संन्तुिन कायम गनु  
सामुदायीक वन व्यवस्थापन गरी हरीयािी सकेगाड गाउँपालिकाको 
अविारर्िाइ िागु गररनेछ । 

7. एक व्यस्क्त एक र्वरुवा कायुक्रम सन्िािन गरी गाउँपालिकािाइ हरीयािी 
वनाउने कायिुाइ बिवा हदइनेछ । 

8. र्वपद जोखखम न्यूनीकरर् योजना तयार गरी िागु गररने छ भने र्वपद 
जोखखम सम्बन्िमा नागररकिाइ सुसुर्ित गने कायुक्रम संन्ििान गररने 
छ । 

9. सकेगाड गाउँपालिकामा एक र्वपद व्यवस्थापन कोर्को स्थापन गररनेछ 
।र्वपद् व्यवस्थापन कोर्मा इच्छुक सवुसािारर्को समेत योगदानको 
िार्ग आह्वान गररनेछ । 

10. प्राकृततक र्वपद र उद्दारका िार्ग छ्यागी¸ कल्िाँस¸ रादेउ र तुम्िमा 
हेलिप्याड तनमाुर् गररनेछ । 



11.  सबै खािे र्वपद व्यवस्थापनका िार्ग प्रत्येक वडामा र्वपद कोर् 
स्थापना गररनेछ । साथै प्रत्येक गाउँमा राहत र उद्दारका िार्ग 
आवचयक सामाग्रीका साथ तालिम हदइएका स्वयंम सेवकहरु पररिािन 
गररनेछ । 

  ङ) शुशासन तथा संस्थागत र्वकास  

1. गाउँपालिका तथा वडा संिािन र व्यस्थापनको िार्ग आवचयक पन े
जनशस्क्त पहहिान सहहत संगठनात्मक संरिना तयार गरी 
कायाुन्वयन गररनेछ ।प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी गाउँपालिकामा 
आवचयक पने स्थायी जननशस्क्तको व्यवस्थापन गररनेछ । 

2. गाउँपालिकाको आफ्नै  पाचवर्ित्र तनमाुर् गररनेछ । त्याङहरुिाइ 
अद्यवर्िक गदै िर्गनेछ । 

3. कानुनको शासन र पारदलशुतािाइ मध्यनजर गदै सवै कमुिारीहरु, 
जनप्रतततनर्ििइ आफ्नो काम र स्जम्मवेारीप्रतत जवाफदेही र जनमुखी 
बनाइनेछ । 

4. गाउँपालिका माफुत प्रवाह गररने सेवा प्रवाहिाइ िुस्त दरुुस्त 
बनाइनुका साथै भ्रष्ट्टिारको शुन्य सहनशीिताको नीतत अविम्वन गरी 
शुसासनको प्रत्याभुती गररनेछ । 

5. गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहिाइ प्रभावकारी रुपमा र्वतरर् गनुको िार्ग 
असि शासन कुशि प्रशासनको तनततिाइ कायाुन्वयन गररनेछ । 

6. सावुजातनक सेवा प्रबाहिाइ जनताको वरीपरी सेवा प्रदान गनकुो िार्ग 
घुस्म्त सेवा  जस्ता कायाुक्रम िागु गररनेछ । 

7. गाउँपालिका लभत्र रहेका सव ैकायाुियबाट जनतािाइ मुस्कान सहहतको 
सेवा प्रबाह गररनेछ  



8. कायुपालिकाबाट पास भएका आयोजनािाइु वडा कायाुियको रोहवरमा 
स्थानीय सरोकारवािा र सम्परू्ु गाउँ समाजिे अनुमोदन गरेअनुसार 
उपभोक्ता सलमतत बनाउने¸ उपभोक्ता सलमततमा कुनै पतन व्यस्क्तिाइ ु
एकभन्दा बिी सलमततमा बस्न नहदने नीतत अस्ख्तयार गररएको छ । 

9. पालिकाको समदृ्र्ि र र्वकासका िार्ग पररयोजना बैंक तनमाुर् 
गररनेछ । 

10. स्थानीय सरकारका जनप्रतततनर्ि र कमुिारीिाइु सूिना प्रर्वर्ि 
र सेवा प्रवाह सम्बन्िी तािीमको व्यवस्था गररनेछ ।  

11. सकेगाड गाउँपालिकाका िार्ग आवचयक ऐन¸ तनयम¸ कानुन¸ 
कायुर्वर्ि¸ मापदण्ड¸ तनदेलशका तयार गरी िागु गररनेछ ।   

12.  न्यातयक सलमततको कायु सम्पादनका िार्ग आवचयक 
जनशस्क्त तथा भौततक पूवाुिार तनमाुर् गररनेछ । 

13.  सबै कायाुिय प्रमुखसँग काय ुसम्पादन करार गरर कायुतालिका   
अनुसार काममा प्रभावकारी र नततजामखुी बनाइने छ ।  

14.  वडामा वडा पहहिानका र्वशेर् कायुक्रम सञ्िािन गररनेछ । 

15.  पालिकामा रहेका सबै आयोजनाको िौमालसक सलमक्षा र 
आवचयक तनदेशन तथा प्रततवेदन हदने व्यवस्था लमिाइनछे ।  

16.  संघ र प्रदेशका आयोजनाका साथै पालिकाबाट सञ्िालित 
आयोजनाको वार्र्ुक अनुगमन तथा सावजुतनक मुल्याङ्कन गन े
पद्ितत बसालिनेछ ।  

17.  सकेगाडको शास्न्त सुरक्षाको िार्ग गाउँ प्रहरीको व्यवस्था 
लमिाइनछे 



18. जेष्ट्ठ नागररक¸ एकि महहिा तथा अपाङ्गता भएका 
व्यस्क्तहरुिाइु सामास्जक सुरक्षा भत्ता तनयलमत रुपमा बैंकबाट उपिधि 
गराइने छ ।  

19.  पालिकालभत्र रहेका उत्पीडडत दलित समुदायका िार्ग दलित 
सशस्क्तकरर् गनुुका साथै आय आजुन तथा स्जर्वकोपाजुन कायुक्रम 
सञ्िािन गररनेछ ।  

20. संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरी द्िन्दर्पडीत ,र्वस्तार्पत,शहीद र 
वेपत्ता नागररकका पररवार¸ एवं घाइते अपाङ्ग नागररकिाइु राहत तथा 
स्जर्वकोपाजुन भत्ता उपिधि गराइनेछ । साथै उनीहरुको सन्तानहरुिाइ ु
र्वलभन्न अवसरमा प्राथलमकता हदइनछे । 

21.  र्वलभन्न र्वकास साझेदार¸ गैरसरकारी संघ संस्थासँग 
पालिकाको प्राथलमकताको के्षत्रमा नततजामखुी र्वकासका िार्ग सहकाय ु
गने नीतत लिइनेछ ।  

ि) राष्ट्रसेवक कमुिारी 
1. गाउँपालिकामा कायुरत सब ै कमुिारुहरुिाइ समयाकुि तालिमको 

व्यस्व्था गरी पोत्साहनको व्यस्व्था गररनेछ । 

2. कमुिारीहरुिाइ उर्ित तिब तथा भत्ताको व्यवस्था गररनेछ । 
     

 गाउँसभाका सदस्य ज्यू , 

      सकेगाड गाउँपालिकािाइ वतुमान र्वर्म ् पररस्स्थततसँग जुध्दै ऐततहालसक 
,साँस्कृततक, समुन्नत, बबरासतिाइ इततहासको बतुमान र भर्वष्ट्यसँग जोड्दै 
समदृ्र्ितफु िैजाने जनताको सापेक्ष र्वकासका िाहना पुरा गने ,स्थानीय 
सरकार र स्थानीयवासी र्विको समिुर सम्बन्ि कायम गने ,आिुतनक 



प्रबबर्ि र मौलिक पहहिानको सस्म्मश्रर्बाट सकेगाड गाँउपालिकािाइ सफा 
,सुन्दर ,हरीयािी,स्वस्थ ,सुरक्षक्षत साँस्कृततक र जीवन्त गाउँपालिका बनाउन े
सन्दभुमा हाम्रा प्रयन्त अर्विलित रहनेछन ्।यस अवसरिाइ सदपुयोग गरी 
स्वच्छ ,तनष्ट्पक्ष ,न्यायपरू्ु र प्रततवद्ि नेततृ्व प्रदान गररनेछ । 

संर्विानिे तथा स्थानीय कानुनिे  तनहदुष्ट्ट गरे अनुरुपका कायु गनुु हाम्रो 
दातयत्व हो । सम्पूर्ु सकेगाड गाउँपालिकावासीिाइ सुशासनको प्रत्याभूतत 
गराउने र्वकास र समदृ्र्िको िार्ग योजनाबद्ि िंगिे अगाडड बिी नमुना र 
समदृ्ि सकेगाड गाउँपालिका बनाउन हामी  दृि अठोट गदुछौ । 

अन्त्यमा, 
प्रस्तुत नीतत तथा कायुक्रम तयारर गने क्रममा सहयोग,सल्िाह र सझुाब 
हदइ योगदान गनुुहुने  गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय 
अर्िकृतज्यू ,कर्ािुी प्रदेश योजना आयोगका पवुु सदस्य ज्यू,सम्पूर् वडा 
अध्यक्षज्यू, ,राजनीततक दि,राष्ट्रसेवक कमिुारी ,तनजी ,सहकारी के्षत्र र 
सामुदातयक के्षत्र श्रलमक वगु,नागररक समाज ,र्वकास साझेदार ,संिारकमी 
,पत्राकारज्यू िगायत सम्पूर्ाु गाउँपालिका तनवासी आमा वुवा, हदहदबहहना 
दाजुभाइ सवैिाइ हाहदुक िन्यवाद प्रकट गनु िाहन्छु  । 

यस गाउँसभामा प्रस्तुत नीतत तथा कायकु्रमको सफि तथा प्रभावकारी 
कायाुन्वयनको िार्ग हाहदुक अर्पि गदुछु िन्यवाद । 

 

 

ठवन बहवदरु रोकवयव  

अध्यक्ष, सकेगवड गवउँपवलिकव  

सकेगवड हुम्िव । 
 



 
 
 


